INSPIRATIONSKATALOG
over aktiviteter i VIBOs afdelinger
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Indledning
Som almen boligforening arbejder VIBO målrettet for at skabe trivsel, tryghed og godt
bomiljø i vores boligafdelinger. Dette mener vi blandt andet kan opnås gennem en styrkelse
af det sociale fællesskab blandt beboerne i boligafdelingerne. Følgende inspirationskatalog
opsamler erfaringer fra aktiviteter og frivilligt arbejde i VIBOs boligafdelinger. Formålet med
kataloget er at inspirere vores beboere til en (fortsat) udvikling af det gode miljø ved at skabe
sociale og kulturelle aktiviteter i boligafdelingerne. Vi tror på, at dette har en positiv indvirkning på naboskabet i afdelingerne. I kataloget indgår først en beskrivelse af VIBOs social-,
kultur- og uddannelseskonto, og derefter beskrives muligheden for støtte fra eventuelle lokaludvalg samt VIBOs initiativ- og frivilligpris. Efterfølgende afsnit gennemgår kort, hvorfor
frivillighed er afgørende i realiseringen af aktiviteter i afdelingerne, samt hvilke overvejelser
og spørgsmål man som frivillig kan have. Dernæst følger en præsentation af en række aktiviteter og frivilligt arbejde i VIBOs boligafdelinger. Til sidst er der lavet skabeloner til invitationer, som beboere i VIBOs boligafdelinger kan anvende i forbindelse med planlægning og
afholdelse af aktiviteter og arrangementer.

VIBOs social-, kultur- og uddannelseskonto
VIBO har en konto, hvor der kan søges om penge til sociale, fysiske og kulturelle projekter.
Der kan søges tilskud inkl. projektering til helt nye aktiviteter, udsmykninger eller genstande,
som kan forøge afdelingens sociale, fysiske og kulturelle værdi.
I ansøgningen vil der blive lagt vægt på om den fremgangsmåde m.v., der anvendes, kan
bruges til at inspirere andre afdelinger, og om det kan være med til at forny og forbedre
disse afdelingers sociale, fysiske og kulturelle værdi.
Der vil endvidere blive lagt vægt på, at det ansøgte tilføres en blivende værdi til afdelingen.
Som eksempler på tilskudsberettigede projekter kan nævnes:
 Udarbejdelse af en samlet plan for afdelingens udemiljø
 Forskønnelse af afdelingens bygninger og udeområder
 Nye metoder til involvering af beboerne i det sociale liv i afdelingen
 Udviklingen af nye frivillige tjenester til ressourcesvage beboere
 Oprettelse af sociale og kulturelle netværk i afdelingen
 Oprettelse af genbrugsordninger
 Miljøforbedrende aktiviteter
 Kunst i afdelingen
Der vil ikke kunne ydes tilskud til fester eller engangsarrangementer, der ikke har en grænseoverskridende karakter. Endvidere gives ikke tilskud til anskaffelser, som er naturlige at
anskaffe i forbindelse med driften af afdelingen.
Ansøgning
Det er afdelingsbestyrelsen, som skal udfylde et ansøgningsskema, som fås ved henvendelse til administrationen ved Ulla Nevers (un@vibo.dk) eller på ejendomskontoret. Fire
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gange hvert år udbetales beløb fra kontoen, og ansøgninger skal indsendes til Boligforeningen VIBO senest den 1. januar, 1. april, 1. juli eller 1. oktober hvert år, hvorefter bestyrelsen
på førstkommende bestyrelsesmøde vil tage stilling til de indkomne ansøgninger.
Bedømmelsesudvalg
Den til enhver tid siddende organisationsbestyrelse for Boligforeningen VIBO behandler ansøgningerne.
Udbetalingstidspunkt og vilkår herfor
Udbetalingsvilkårene fastsættes efter en konkret vurdering af de enkelte projekter og efter
aftale med VIBOs regnskabsafdeling.
Tilskud fra VIBOs social-, kultur- og uddannelseskonto
For at opnå så stor en spredning på de uddelte midler som muligt kan en afdeling, der har
modtaget tildeling, ikke forvente at modtage midler inden for en 3-årig periode efter tilsagnsdatoen.
For afdelinger, der har ansøgt og fået bevilget mindre beløb end kr.15.000, gives tilladelse
til inden for en 3-årig periode at fremsende en fornyet ansøgning. Dog således at den samlede sum, der ansøges om i 1. og 2. ansøgning inden for den 3-årige periode ikke må overstige kr.15.000.
Såfremt 2. ansøgning bevilges af bestyrelsen, vil datoen for ansøgning 2 danne grundlag
for en ny 3-årig karensperiode.

VIBOs initiativ- og frivilligpris
Det er muligt for beboere, ansatte og afdelingsbestyrelser at nominere beboere og afdelingsbestyrelser til henholdsvis VIBOs initiativ- og frivilligpriser, som bliver uddelt hvert år på
repræsentantskabsmødet. Med priserne følger et pengebeløb. På baggrund af de indsendte
ansøgninger udarbejder Uddannelse og Boligsocialt Udvalg en indstilling til VIBOs organisationsbestyrelse, som træffer den endelige beslutning om, hvem der vinder priserne. Formålet med priserne er at sætte fokus på de positive projekter og aktiviteter, der udføres i
afdelingerne samt at hylde de mennesker, der laver aktiviteterne. Derudover er formålet
også at udbrede kendskabet til disse projekter og aktiviteter, så andre afdelinger og beboere
kan få inspiration.
Initiativprisen gives til en eller flere af VIBOs afdelinger, som indenfor det seneste år har
gennemført et projekt, der ligger ud over det sædvanlige, og som har haft en positiv effekt i
afdelingen og/eller er med til at fremme en positiv udvikling for nuværende og kommende
beboere. I 2017 vandt afdeling 153, Liflandsgade, prisen for dens arbejde med at skabe
rammerne for et fællesskab i afdelingen på tværs af beboergrupper. Der er sket en positiv
udvikling, så der nu foregår både forskønnelsesmæssige og sociale aktiviteter i gården, og
beboerne hjælper hinanden med alt fra at låne redskaber ud til at lave mad til arbejdsdage.
Beboerne tager nu i højere grad ansvar for deres boligområde og gør også en indsats for at
lære deres naboer at kende.
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Frivilligprisen gives til en eller flere af VIBOs beboere, som enten har udført en positiv
aktivitet eller har udført løbende frivilligt arbejde i sin afdeling til glæde for enten en gruppe
af beboere eller den samlede afdeling. I 2017 vandt to beboere prisen for deres arbejde med
Tøjkælderen, som er en slags butik, hvor beboere i Nivåhøj og det omkringliggende område
har mulighed for gratis at aflevere og afhente brugt tøj, sko, legetøj og andet. Der er desuden
opstået et særligt sammenhold omkring Tøjkælderen.

Mulighed for støtte af lokaludvalg
Nogle kommuner har nedsat såkaldte lokaludvalg, der fungerer som bindeled mellem politikere og borgere, og lokaludvalgene har til formål at give borgerne mere indflydelse i deres
nærområde. Der er mulighed for, at der kan søges tilskud til aktiviteter i lokaludvalgenes
puljer. Københavns Kommune har eksempelvis 12 lokaludvalg, som alle har til formål at
fremme lokale initiativer indenfor demokrati, kultur og netværk. Støtten gives primært til aktiviteter, initiativer og projekter i lokalområdet, som skaber dialog og netværk mellem borgerne. Alle udvalg får tildelt en pulje, som de kan uddele til lokale initiativer i de enkelte
bydele, og beløbet i puljen varierer fra 0,7 til 4,9 millioner kroner.
Der kan være forskellige kriterier for at søge støtte alt efter kommune og lokaludvalg, men
som eksempel vises her Amager Øst Lokaludvalgs kriterier. Bemærk dog, at der også findes
generelle retningslinjer og andet, som skal opfyldes for at kunne søge støtte.
Kriterier der skal opfyldes
1. Puljen støtter kun almennyttige, non-profit initiativer (f.eks. events, arrangementer
eller aktiviteter).
2. Initiativer skal som hovedregel være offentligt tilgængelige og åbent for alle indenfor
den i ansøgningen angivne målgruppe samt finde sted i Amager Øst bydel, eller på
anden måde komme borgerne i Amager Øst bydel til gode.
3. Initiativer skal som hovedregel være tilgængelige for handicappede og gangbesværede.
4. Støtte givet af Amager Øst lokaludvalg til initiativer skal på synlig måde omtales i
ansøgerens PR materiale for arrangementet.
Du kan læse mere om Københavns Lokaludvalg her: http://www.kk.dk/artikel/lokaludvalg
og/eller kontakte din egen kommune for at høre om lignende tiltag og om mulighederne for
støtte til aktiviteter, initiativer og projekter.

Frivilligt arbejde
Det frivillige arbejde er altafgørende for, at aktiviteter kan blive realiseret. De frivillige er
eksempelvis dem, der søger om penge til projektet, tager initiativ til aktiviteten, får andre
frivillige beboere til at hjælpe, sætter opslag om aktiviteten op, stiller telte op, holder styr på
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regnskabet og/eller er ansvarlig for de forskellige aktiviteter. Det at være frivillig betyder, at
beboere påtager sig opgaver, fordi de har lyst, og ikke fordi, de får løn for det.
Hvordan fås kontakt til de frivillige, der kan løfte disse opgaver? Den personlige kontakt er
en effektiv måde at henvende sig til folk på og forklare dem om opgaven. Fordelen ved
denne fremgangsmåde er, at der er mulighed for at stille spørgsmål og drøfte opgaven med
det samme. Man kan også henvende sig skriftligt eksempelvis ved at hænge et opslag i
opgangen, uddele invitationer i postkasser eller ved at skrive på afdelingens Facebookgruppe, hvis de har sådan en.
Uanset om de frivillige kontaktes via personlige eller skriftlige henvendelser, er det vigtigt,
at de får svar på deres spørgsmål. Disse spørgsmål kunne f.eks. være:
Hvad går opgaven ud på?
Hvor finder aktiviteten sted?
Hvem skal de henvende sig til, hvor og hvornår?
Hvor meget tid skal de bruge?
Hvornår og hvor ofte skal de gøre det?
Hvad kræver det af kvalifikationer?
De frivillige skal plejes og påskønnes deres indsats, så de trives med deres arbejde. Erfaring
viser, at frivillige bliver i det frivillige arbejde, hvis de føler sig værdsat, at de kan se, at deres
anstrengelser betyder noget, at de har mulighed for personlig udvikling, at de bliver hørt, og
at de føler sig som en del af et godt fællesskab.

Aktiviteter
Mange afdelinger har traditioner i forbindelse med årlige tilbagevendende aktiviteter, eksempelvis årstidsbestemte aktiviteter såsom sommer- og vinterfester eller kulturelt bestemte
aktiviteter såsom Eid og fastelavn. Disse aktiviteter bliver tilbagevendende, fordi nogle tager
initiativ til at realisere dem og holder fast i dem. I følgende afsnit gives der et indblik i nogle
af de tilbagevendende aktiviteter i VIBOs afdelinger. Dette gøres for at give VIBOs afdelinger
inspiration til lignende aktiviteter.

SJOV SØNDAG i Hedehusene
Hvert år afholdes der SJOV SØNDAG i Charlottekvarteret i Hedehusene. Arrangementet er
arrangeret af frivillige beboere fra Charlottekvarteret, Klub 5’eren, helhedsplanen og lommepengeprojektet i området. Dagen fungerer som en sommerfest, hvor beboerne blandt
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andet kan køre gennem området i hestevogn, børnene kan hoppe i hoppeborg, der er fodboldturneringer til unge, loppemarkeder til voksne samt snobrød og madboder til alle. Overskuddet fra dagen går altid til en tur for de frivillige, som har arbejdet hårdt for at arrangere
SJOV SØNDAG for hele Charlottekvarteret.
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Aktivitetsdage på Amager
Aktivgruppen er en gruppe afdelingsbestyrelsesmedlemmer og frivillige beboere på Amager, der
arbejder for at styrke fællesskabet og sammenholdet på tværs af afdelingerne i området gennem aktivitetsdage. Tanken bag aktivitetsdage er
at bryde isolationen i og på tværs af afdelingerne.
Aktivgruppen består af repræsentanter fra fire
forskellige afdelinger på Amager, der sammen
arrangerer fastelavnsfester, sommerfester og juleoptoget på Amagerbrogade i VIBOs navn. Aktivgruppen trækker meget på helhedsplanens tiltag i forbindelse med aktivitetsdagen. Blandt andet har helhedsplanens fædregruppe været
til stede på aktivitetsdagen. De er nemlig sat i verden for at
gå i dialog med de unge på gadeplan, deltage i lokale arrangementer og være til stede i gadelivet, hvis der skulle opstå
uroligheder. Derudover har de store drenge og piger i afdelingerne vist stor interesse for at hjælpe til på aktivitetsdagene, og de har derfor fået lov til at været ansvarlige for eksempelvis hoppeborgen og fodboldbanen til sommerfesterne.
Aktivgruppen søger penge fra Amager Lokaludvalg til de forskellige aktiviteter. De har derfor været nødsaget til at etablere en forening, hvilket er et krav fra lokaludvalget til ansøgerne, hvorfor aktivgruppen også
har en foreningsformand. For at få støtte til sådanne tiltag kræver Amager Lokaludvalg yderligere, at der er en form for ’deltagerbetaling’ på de forskellige ting. Derfor har aktivgruppen
påsat et symbolsk beløb på 2-5 kr. for blandt andet mad og de forskellige forlystelser til
aktivitetsdagene. Dette er en god strategi, da det også er en pædagogisk måde at hæmme
børnenes ivrighed i modsætning til, hvis alt
bare var til ’fri afbenyttelse’. Måden, de reklamerer for de forskellige aktiviteter på, er
ved at hænge plakater op i området og afdelingerne. Derudover er der lavet t-shirts med
aktivgruppens logo på, som de har på på
selve dagen, således at folk ved, hvem der
er ansvarlige, og logoet er rent faktisk blevet
kendt i afdelingerne og bliver af beboerne
forbundet
med
noget
sjovt.
Aktivgruppen har møder op til de forskellige
arrangementer, hvilket har resulteret i et socialt samvær mellem bestyrelsesmedlemmerne
fra de forskellige afdelinger, der også mødes socialt uden for aktivgruppens sfære. Bo Sand

8

og Tina Belsø, som begge er med i aktivgruppen, vil stærkt opfordre ’aktivgrupper’ til andre
afdelinger, og de vil begge gerne stå til rådighed, hvis andre afdelinger vil have ideer, har
spørgsmål eller bare vil høre mere.

Lånehøns på Amager
Afdeling 810 på Amager gik i maj 2015 i gang med et hønseprojekt i deres gård. Afdelingen
har lånt fire høns fra Amagerbro Helhedsplan, hvorfor projektet bliver kaldt for ’lånehøns’.
De startede projektet med en arbejdsweekend, hvor afdelingsbestyrelsen inviterede alle beoerne i afdelingen til at udføre det forberedende arbejde før hønsenes ankomst. Dette foregik over to dage, hvor beboerne byggede hønsehuset og hønsegården.

Der er arrangeret en pasningsordning, der fungerer ved, at beboerne skriver sig på en liste,
hvis de er interesserede i at passe hønsene. Hver familie har en uge hver, hvor de er ansvarlige for, at hønsegården og hønsehuset er rent, at der er mad og rent vand til hønsene,
at afdelingens gård er ryddet for hønselort, og at hønsene
er inde i hønsegården om natten. Hønsene går frit rundt i
gården om dagen uden, at de forsøger at løbe væk. Hønsene lægger ca. to æg om dagen, som den ansvarlige familie får, hvilket også motiverer den enkelte familie til at
blive en del af pasningsordningen.
Hønseprojektet er rigtig godt for fællesskabet blandt beboerne i afdelingen. Børnene er stolte af at vise hønsene frem
for deres venner, og de voksne går tit rundt og taler om hønsene. Ismet Dzemaili, formand
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i afdeling 810, har oplevet, at børnene i afdelingen har lært at tage ansvar: Hvis der eksempelvis kommer børn udefra, som løber efter hønsene, er børnene fra afdelingen hurtige til
at sætte en stopper for det. Ismet understreger dog, at der er et stykke arbejde, der skal
gøres i forhold til sådan et projekt, og at organisering er en meget vigtig del af det: ”Det går
jo ikke, at hønsene ikke får mad eller vand. Alt skal organiseres, og som formand i bestyrelsen skal man også tjekke op på, om alt er, som det skal være. Men det er sjovt og nogle
gange udfordrende. ” siger Ismet.

Områdemøder på Amager
På Amager mødes afdelingsbestyrelserne to gange om året til et områdemøde for at drøfte
erfaringer fra deres afdelinger. Områdemøderne er målrettet afdelingsbestyrelserne, men
VIBOs organisationsbestyrelse er også altid inviteret til møderne. Dette giver organisationsbestyrelsen mulighed for at have fingeren på pulsen og mulighed for at indtænke den enkelte
afdeling i et større billede.
Mødet begynder altid med, at repræsentanter fra hver afdeling opsummerer, hvad der er
sket i deres afdeling det sidste halve år. Afdelingerne skiftes til at afholde områdemøderne,
og områdemøderne er indtil videre blevet afholdt i syv forskellige afdelinger.
Til selve møderne er det typisk et bestemt tema, der er omdrejningspunktet. Dette kunne
eksempelvis være repræsentanter fra det boligsociale felt, der fortæller om deres arbejde
eller driften, der kan fortælle, hvad der er gået godt, og hvilke udfordringer de har haft siden
sidst. Områdemøderne på Amager har i flere omgange inviteret folk udefra til at holde oplæg. Eksempelvis har Yousee været med til et møde, hvor de har drøftet telefon- og internetabonnementer. Områdemødet har også været på tur hos forskellige sælgere, blandt andet hos dørsælgere: ”Det er jo oplagt som afdelinger at gå sammen om dette, fordi vi er jo
en stærk køber, da vi er så mange. Det handler ikke om et tilbud på 50 døre eller internetabonnementer, det handler om 1000, hvorfor det er lettere at få gode tilbud. ” siger Mohamed Siam som er afdelingsbestyrelsesformand i afdeling 113 og tovholder på områdemøderne.
Områdemødet har desuden haft en ’Walk and talk’ søndag. Denne dag gik ud på at komme
rundt i alle afdelingerne. Dagen startede med morgenmad i en af afdelingerne, hvorefter
turen gik fra afdeling til afdeling. Der blev besøgt i alt 10 forskellige afdelinger, hvor repræsentanter fra hver afdeling fortalte om afdelingens beboersammensætning og det arbejde,
de laver i afdelingen. Dagen sluttede af med en middag og hygge i en af afdelingerne. Besøgende er en god måde at få inspiration og nye idéer til sin egen afdeling.
Det spændende og gavnlige med områdemøderne er erfaringsudveksling – både i forhold
til de tekniske, driftsmæssige og sociale aspekter. Hvis en afdeling har haft problemer i en
renoveringssag, så kan de dele denne erfaring på områdemøderne således, at de øvrige
afdelinger kan blive bevidste om de udfordringer, der kan opstå og forsøge at forebygge
dem. Eksempelvis kan det være svært at projektere, hvis man ikke har prøvet det før, og
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hvis der er en fejl i projekteringen, tager det meget lang tid at få den genoprettet, fordi man
skal starte forfra. På denne måde kan man lære af hinanden og skabe en god kvalitet i det,
man laver.

Fællesspisning i Fogedgården
Fællesspisning er en aktivitet, som kan styrke det sociale samvær i afdelingen. Dette kan
beboerne i Fogedgården bekræfte. Fogedgårdens fællesspisning foregår en gang om måneden, helst på en fredag, og menuen varierer fra gang til gang. Som regel koster det 50 kr.
at deltage, men det afhænger af menuen. Det er afdelingsbestyrelsen, der planlægger middagen, hvilket vil sige, at de bestiller maden og sender invitationer ud. Der er altid mange
frivillige beboere, der hjælper med at stille borde op, rydder op efter middagen og hjælper til
med planlægningen. Maden bestiller de fra cateringfirmaer såsom Kokken og Jomfruen,
men de har tidligere haft ansat en aktivitetsmedarbejder, der var kok, til at lave det meste af
maden for dem, mens en mindre gruppe af beboere hjalp til.

Tøjkælder i Nivåhøj
Under den boligsociale helhedsplan i Nivåhøj ligger Tøjkælderen. Her kan beboere i området gratis aflevere og afhente tøj, sko, legetøj og meget andet. Det er to frivillige beboere,
der siden 2014 har drevet Tøjkælderen med alt, hvad det indebærer af eksempelvis sortering af tøj, oprydning, udstilling og hjælp til de besøgende i Tøjkælderen.
Der kan indleveres ting til mænd, kvinder og børn, så hele familien kan få glæde af Tøjkælderen uanset, om den besøges for at aflevere ting eller for at gå på udkig efter ”nyt”. Der er
åbent i Tøjkælderen hver tirsdag fra kl. 13-15 samt en aften om måneden, og rigtig mange
kommer forbi. De to har udnyttet deres store netværk og har været gode til at formidle projektet til mange mennesker. Derfor er det
ikke kun Nivåhøjs beboere, der besøger
Tøjkælderen, men også beboere fra de
omkringliggende områder. De to frivillige,
der driver Tøjkælderen, er glade for, at den
bliver besøgt af mange forskellige beboere, for Tøjkælderen er ikke kun tiltænkt
beboere med økonomisk trængte budgetter, men alle. Rigtig mange af de besøgende er gengangere, så de to frivillige
kender efterhånden Tøjkælderens ”kunder” og kan derfor lægge ting til side, hvis der eksempelvis indleveres ting, som er blevet efterspurgt.
De to frivillige vandt i november 2017 VIBOs frivilligpris for arbejdet med Tøjkælderen. Udover at blive præmieret for projektets ide og koncept gik prisen også til de to, fordi de har
skabt et særligt sammenhold om Tøjkælderen og fordi de har været med til at åbne boligområdet op for beboere i omkringliggende områder.
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Fælleshave på Amager
Nabohaven på Amager er en brugerdrevet
fælleshave, som anvendes flittigt særligt i
weekendender af områdets beboere til grillaftener, fødselsdage, studenter-arrangementer, leg og hygge. Nabohaven er beliggende i VIBOs afdeling 140 og blev etableret
af beboerne selv i 2005, men blev i 2015 reetableret ved afdeling 140 og 116 i samarbejde mellem Københavns Kommunes Områdeløft og den boligsociale helhedsplan.
Nabohaven er afgrænset af byrumsmøbler,
som kan anvendes til ophold og som samtidig fungerer som plantekasser. Der findes
også borde-bænkesæt indeholdende grillelementer samt store plantekasser med diverse grøntsager, blomster og krydderier.
Nabohaven giver beboerne i området mulighed for at plante grøntsager og blomster
samt at møde naboer til både store og små
arrangementer, og de grøntsager, der dyrkes i haven, er til frit og fælles brug for havens brugere. Seks frivillige beboere er ansvarlige for haven og sørger for at luge ud og
holde haven ved lige. Dog er der et stort engagement hos brugerne, som helt automatisk hjælper til ved vedligeholdelsen, når de kommer i haven. Nabohaven vandt både i 2016 og 2017 Forskønnelsesprisen, som bliver uddelt
af Amager Vest Lokaludvalg, for sit eksempel på, hvordan beboere i området i samarbejde
kan skabe et rum for aktiviteter, som er netværksskabende. Nabohaven er netværksskabende fordi, den gør det muligt for beboere at mødes på tværs af boligblokke og opgange.
Brugerne af haven oplever, at den
bliver brugt af borgere fra hele lokalområdet, og at der desuden
ikke har været meget hærværk.
Dette hænger blandt andet sammen med, at beboerne har fået
ejerskab til stedet, fordi de selv
har været med at lave haven. Derudover er haven rigtig hyggelig og
fungerer som et grønt åndehul i et
område, som ellers ikke har
mange grønne områder lige i
nærheden. Har man ønsker om at
lave en lignende nabo- eller nyttehave i sin afdeling, eller synes man, at afdelingen kunne
blive mere grøn, kan der søges information og inspiration, eksempelvis hos virksomheden
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TagTomat. TagTomat udarbejder grønne fællesskaber og har fokus på gør-det-selv-løsninger. Eksempler på sådanne kan være selvvandende bede, plantekasser, højbede eller kombinerede bænke-plantekasser. Desuden tilbyder TagTomat også forskellige workshops.

Eksempler på invitationer
Herunder er eksempler på skabeloner til invitationer, som kan anvendes til aktiviteter i afdelingerne. De findes alle i word-format, så det er muligt at redigere i dem. Eksempelvis kan
der sættes andre billeder ind og rettes i teksten og farverne. Skabelonerne kan også blot
anvendes som inspiration til udarbejdelse af egen invitation. For at redigere i nedenstående
skabeloner: Klik her.
Guide: Ønskes der andre billeder, kan der højreklikkes på det eksisterende billede. Tryk
derefter ”skift billede”. Måske skal billedet rykkes lidt, beskæres eller gøres større/mindre,
så det passer med de øvrige elementer. Dobbeltklik på billedet og tryk ”placering” og vælg
en tekstombrydning. Dette gør det muligt at rykke rundt på billedet.
Farverne på tekstboksene kan ligeledes ændres. Her skal der højreklikkes på kanten af
tekstboksen, tryk så ”formater figur” og vælg ”fyld” og derefter farve.
Når invitationen er færdig, kan den med fordel gemmes i word-format, så den kan bruges
igen – evt. med ny tekst, farve og billeder. Det er en god idé også at gemme og derefter
udskrive i pdf-format, da layoutet dermed ikke ændrer sig.
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Her kan du skrive aktivitetens overskrift

Kom til
FÆLLESSPISNING
med dine naboer

Her kan du skrive, hvad aktiviteten går ud på, og hvornår den afholdes

FREDAG DEN 15. SEPTEMBER 2017 KL. 18-21
Inviteres du til fællesspisning med dine naboer i beboerlokalet i afdeling 201. Maden bestilles udefra, og
der vil være drikkevarer til alle – dog serveres der ikke alkohol. Det koster 50 kroner pr. person at deltage.
Tag din familie, kæreste eller ven med til en hyggelig aften, hvor vi sammen spiser noget dejlig mad, hygger os og får snakket med vores naboer.
Vi glæder os til at se jer!
Venlig hilsen
Afdelingsbestyrelsen
Tilmelding og betaling skal ske seneste den 10. september til Hans Hansen på tlf. 12345678 eller på
hanshansen@x.dk
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Beskriv aktiviteten og indsæt
evt. program

Aktivgruppen inviterer
igen i år børn og voksne til
fastelavn. Så find dit flotteste udklædningstøj frem og
kom med til tøndeslagning, kåringer og hygge i
gården i afd. 201
Program for dagen
Kl. 11-13

Tøndeslagning
Kl. 13:20

Kåring af kattekonge og
kattedronning
Kl. 13:45

Kåring af bedste udklædning

Der er fastelavnsboller,
slikposer og noget til at
slukke tørsten til alle

Her kan du skrive dato, aktivitet og adresse

20. APRIL 2017

FASTELAVN I AFD. 201
VIBOVEJ 1-3, 1234 VIBO
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Hyggeligt og gratis

BYTTEMARKED
Giv hvad du har – tag hvad du kan bruge!
Lørdag den 12. september 2017
kl. 11-14

Beboerlokalet i afd. 201
VIBOVEJ 1-3, 1234 VIBO
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